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الحمددهلل ر را اللددنلمان الالوددسال الالسددسم  اددب اءددرل اسلييددني الالمرسدداان ليالددن محمددهلل ال اددب  لدد  الوددحب  

 الاغفر لاسنملان ين حي ين قاالم. ،الاهم اغفر لءاخلن الاجزه  لن خار الجزاي ،اجملان
 بنا جنمع ييع الطلنم.: -رحم  هللا تلنلب-قنل المولف 

 ايتدن  رجد  ليإ :فقنل االمسا   ين سلاهلل سأل ل ا :مريم ايي ين هللا  يهلل ين محمهلل  ن منلك  ن يحاب حهللثلي
 ال سدلاهلل فقدنل طلنمدن   بنللوف فأ طب هللرهم اللوف يهللالنر مل  ايتلت فربمن ،بنلجنر الوكالك من يكالن  الطلنم
 .نطلنم   بقات  الخذ هللرهمن الت ا ط اللكن

  .اييض حتب سليا  في الحا تييلالا ال يقالل كنن: ينسار  ين محمهلل نا ياغ  ل ا منلك  ن الحهللثلي
 الطلدنم  ايد  الدذ  لقدن اسجد  حد  فامدن مسدمب اجد  إلدب ملادالم بسدلر طلنمدن اءترى  من هللا:  رحم منلك قنل

 سلد  ؛يودا  ال هدذا :الطلدنم ودنحا فيقالل ،اج  إلب  اي لك الذ  الطلنم فبللي طلنم  لهلل  ليس :لونحب 
 فبللي :لغريم  الطلنم  اي  الذ  فيقالل يستالفب حتب الطلنم ييع  ن السام  اي  هللا واب هللا رسالل لهب قهلل

 ا طدنه الدذ  الدذها فيودار إليد  ادرهلله ثدم طلنمن   يلطي  إلمن سل  ؛يوا  ال فهذا اقضيك  حتب اج  إلب طلنمن
 ييدع فلدسه إذا كذلد اليكدالن  ،يالهمدن فيمدن محادس   ا طدنه الدذ  الطلدنم اليودار ، ايد  لد  كدنن الدذ  الطلنم ثمن

  .يستالفب نا قي  الطلنم
 الطلدنم ذلدك مثد  طلدنم رجد   ادب اللغريمد  مل  ايتن   طلنم رج   اب ل  رج  في رحم  هللا تلنلب: منلك قنل
 ، ادي لدك الدذ  بطلنمدك  اي لك الذ  الطلنم مث   اي  لي غريم  اب احااك :لغريم  الطلنم  اي  الذ  فقنل
 ال ذلدك فدنن ايتن د  بطلدنم غريمد  يحاد  نا فدأراهلل ايتن د  طلدنم هدال إلمدن الطلدنم   ايد الذ  كنن نإ :منلك قنل

 ذلدك نس  ؛غريمد  بد  يحاد  نا بدأس فدس حدنال   سدافن   الطلدنم كدنن فدنن يسدتالفب ان قي  الطلنم ييع الذلك يوا 
 اهد  نا غادر ذلدك  دن السدام  ايد  هللا وداب هللا رسدالل للهدي يسدتالفب نا قي  الطلنم ييع يح  الال يييع ليس
 اللادم اهد  نا الذلدك :منلدك قدنل ،الغادره الطلدنم فدي الاإلقنلد  الالتالليد  بنلءرك بأس ال ال   اب اجتملالا قهلل اللام
 هللراهدم فيقضدب الدلق  الدهللراهم يسداف الرجد  مثد  الذلدك الييدع الجد   ادب الزلاله اللم الملرالل الج   اب الزلاله
 حدان  ايد  اءدتر  اللدال ذلدك يحد  لدم يالازل  لقون   هللراهم مل  اءترى  اللال اليجالز ذلك ل  فيح  فض  فاهن الازل 
لمن الازل  اساف   .ذلك ل  يح  لم لقون   ا طنه الا 

رخد  فدي ييدع اللرايدن اقنل منلك: الممن يءب  ذلك ان رسالل هللا واب هللا  اي  السام لهدب  دن ييدع المزايلد  ال 
لمن  ،يخروهن من التمر الان ييع اللراين  اب  ،الالتجنرال فرق يان ذلك ان ييع المزايل  ييع  اب الج  المكنيس الا 

 الج  الملرالل ال مكنيس  في . 
 إلدب طلنمدن يدذلك بيلطد نا  ادب هللرهدم مدن كسدر اال ثاد  اال يربدع طلنمدن رجد  يءتر   ان البغي الال قنل منلك:

 هللرهمد  مدن لد  بقدي بمدن اليأخدذ هللرهمدن   يلطدب ثدم اجد  إلدب هللرهم من بكسر طلنمن الرج  ايتن  نا بأس الال اج 
  .ب  بأس ال فهذا سال  هللرهم  يبقي  الاخذ فض   اي  الذ  الكسر ا طب سل  ؛لساعا من سال 



 ملاالمد  سال  ملاالم بكسر اال يثا  اال يربع مل  يأخذ ثم هللرهمن   الرج   لهلل الرج  يضع ان بأس الال :منلك قنل
 اليكثدر مدرال يقد  غدرر سلد  يحد  ال فهدذا ادالم ك  بسلر ملك  خذ :الرج  القنل ملاالم سلر ذلك في يكن لم فنذا
  .ملاالم ييع  اب يفترقن اللم مرال
 نا لد  يودا  ال فنلد  ءداان ملد  يءدتر   نا لد  يدهللا ثدم ءداان ملد  يستثلي اللم جزافن   طلنمن بن  المن :منلك قنل

 إلدب ذلدك ودنر الثا   اب زاهلل فنن هللالل  فمن الثا  الذلك مل  يستثلي  نا ل  اجالز كنن من الإ ءاان مل  يءتر  
 نا لد  اجدالز الال ملد  يسدتثلي نا لد  اجدالز كنن من الإ ءاان مل  يءتر   نا ل  البغي فس يكره من الالب المزايل 
 . لهلللن في  اختسل ال الذ  اسمر الهذا هللالل  فمن الثا  الإ مل  يستثلي

 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 لف رحمه هللا تعالى: باب جامع بيع الطعام.يقول المؤ 

هذا  ،... المسائل التي ال تدخل تحت ما تقدم من التراجم وال يجمعها ترجمة واحدة،مالك عن يحيى حدثني يقول:
حادثي يحياى عان  ،وأحياناا  فاي نهاياة كال كتااب ،األصل في الباب الجامع الذي يعقب به بعد األبواب في نهايتها

 رجل نيإ :فقال المسيب بن سعيد سأل نهأ :الخزاعي موالهم ال بأس به مريم أبي بن هللا عبد بن محمد عن مالك
تقدم عان الصاكوك ومعناى الجاار  ،بالجار الصكوك من يكون  ،قال: إنه يبتاع يعني يشتري الطعام ،الطعام بتاعأ

لفاا ن كااذا صاااع  ،ىوأنااه مو ااع علااى ساااحل البحاار يجمااع فيااه الطعااام فيوزعااه ولااي األماار بصااكوك وثااائ  تعطاا
 فربماا ،أبتاع الطعام يكون من الصاكوك بالجاار ،ولف ن كذا ثم هذه الصكوك تباع ،ولف ن كذا صاع ولف ن كذا

يعناي ماا  ،اآلن الاذي أعطاي الطعاام بالصاك قابم وال ماا قابمل قابم الصاك ،درهام ونصاف بادينار منه ابتعت
 أنات أعا  ولكان ال :ساعيد فقاال ،طعاماا   بالنصاف طىفاأع ،فربما ابتعات مناه بادينار ونصاف درهام ،قبم الطعام

فاأعطى بالنصاف  ،أيش معنى هذا الك مل يقول: فربما ابتعت مناه بادينار ونصاف درهام ،طعاما   بقيته وخذ درهما  
قاال ساعيد: ال ولكان أعا  أنات  ،فاأعطى بالنصاف طعاماا   ،هو األصل اشترى طعام بادينار ونصاف درهام ،طعاما  

كان هذه  ،نعمل إي يعني بالنصف الثاني الذي هو بقية الدرهم ،اآلن فأعطى أو فأعطي ،اما  درهما  وخذ بقيته طع
ثام يرياد أن  ،نعام طعاماا   ،يتجاه أناه يشاتري بادينار ونصاف درهاملكان كاأن الاذي  ،وم ابو  عنادنا فاأعطى ،أوجه

فيأخااذ طعااام  ،فيعطااي مقاباال هااذا النصااف طعااام ،نصااف الاادرهم ليصاال إلااى مقاادار درهاام ،يكماال هااو هااذا النصااف
وال ما هي بظاهرةل اآلن اشاترى  الصورة ظاهرة ،دينار ونصف درهم وطعام ،ما قيمته دينار ودرهم ،بدينار ودرهم

 ،فيشتري باثني عشر درهم ونصاف طعاام ،الدينار يساوي اثنا عشر درهم ،من األصل طعام بدينار ونصف درهم
يريااد ماان هااذا الطعااام أعجبااه هااذا  ،يكااون أو اا  ماان الاادينارفيريااد ماان هااذا الطعااام مااا قيمتااه ث ثااة عشاارة درهمااا  ل

 ،يعنااي يشااتري بث ثااة عشاار ،لكاان مااا عنااده نصااف درهاام ،الطعااام فااأراد االسااتزادة منااه بالنصااف الباااقي ماان الاادرهم
فاأعطي بالنصاف  ،،ظااهرة المساألة وال ماا هاي بظااهرة ،طعام مقابل هذا القدر الزائاد اليساير ،يقول: أعطيه مقابل

يعني كامل وخذ بقيته طعاما ؛ ألنك اشتريت ما قيمتاه نصاف درهام  ،فقال سعيد: ال ولكن أع  أنت درهما   ،طعاما  
لماذا يمنع مثل هذه الصورة لماذال ألن المسألة ما هي مسألة  ،فيكون طعام ودراهم بطعام ،بما قيمته نصف درهم

ونصاف  ،فياه الكيال يشاترى بادينار طعاام جازا وهاذا ال يشاتر   ،المساألة دراهام بطعاام ،كيل تتحق  فيهاا المسااواة
ولكن ماا عناده نصاف الادرهم  ،دينار ودرهم كامل طعام من الطعام الذي اشتراه فيريد ما قيمته ،درهم طعام جزا 



 ،فيادفع مقابلاه طعاام فكأناه اشاترى طعاام بطعاام مان ليار مكايلاة ومان ليار مسااواة ،يكمل به النصف الاذي عناده
بقاي أن أشاتري مناك ماا  ،صلت المساواة قال: ما قيمته دينار ونصف درهام هاذا مفارون مناهاألمر الثاني أنه لو ح

 ،يعطاى درهام كامال ،ما يجوزل ولاو كانات مكايلاةيجوز وال  ،مع الصفقة األولى ،قيمته نصف درهم بنصف درهم
هاذا فياه إشاكال  ،اآلن اتفقنا على أن هذا اشترى بدينار ونصف درهم طعام ،ما تعطه نصف دينار وطعام بطعام
يعنااي زاد الطعااام ونقااش مااا يشااتر  فااه مساااواة؛ ألنااه بالاادراهم يباااع جاازا  مااا  ،وال مااا فيااه إشااكالل مااا فيااه إشااكال

وماا عناده إال ديناار ونصاف  ،يشتري باه يرياد طعاام بادينار ودرهام ،اإلشكال في نصف الدرهم الثاني ،يحتاج كيل
تشابه ماد  ،ماد عجاوة ،ن اللاي عنادي فاي مقابال نصاف الادرهميقول: أعطياك طعاام ما ،وعنده طعام في بيته ،درهم

 ،يعطيه صاع بصااع ،إذا كان صاع بصاع مث   في مقابل نصف الدرهم ،عجوة من هذه الحيثية إذا كان مكايلة
 ،هاو يرياد أن يشاتري بنصاف درهام طعاام ،فيه إشاكال وال ماا فياه إشاكالل دعوناا مان الادينار احاذفوا الادينار كامال

قاال: هال الادرهم كامالل قاال: وهللا ماا عنادي إال  ،فأراد ما قيمته درهم من هذا الطعام ،درهم طعاماشترى بنصف 
طياب إذا كايلاه وأعطااه  ،هاذا ال باد فياه مان المكايلاة ،أبى أعطيك طعام فاي مقابال طعاام ،وعندي طعام ،النصف

الصااع فاي مقابال  ،الصاكنصف درهم وصاع من التمر الذي عنده بصاعين مث   مان التمار الاذي عناد صااحب 
لكاان وش وجاه المنااع  ،المماثلاة متحققاة ،هااذه مساألة ماد عجااوة ،ونصاف الاادرهم فاي مقابال الصاااع الثااني ،الصااع

وهاو أناه يرياد بياع  ،هنااك ماا هاو أهام مان هاذالكان  ،البيعاة بهاذه الصاورة ،يرياد تجاويز المبياع ،نعام ،عند من مناع
ال بد أن يكون أحد طرفي المبيع إما الطعام أو الدرهم أو  ،وطعام طعام بطعام؛ ألن مد عجوة طعام بطعام بدرهم

وال وش معناى أناك تاأتي إلاى المحال وتقاول: أعطناي ديناار وصااع وأعطياك  ،الدينار فيه خلل في مقابل ما يأخذه
 لاايش تقااول لااه هااذا الكاا مل إال إن فااي خلاال فااي دينااارك أو فااي تماارك إذا كااان الاادينار ،وش ومعنااى هااذا ،دينااارين
 ،يمشي السالعة بهاذا يبي ،كيف يكون خذ دينار وأعطني دينار ،فالذي منع من هذه الحيثية وال ما فيش ،م بو 

وينباه عليهاا رحماه هللا ولاذا  ،وهاذه مساألة يشاير إليهاا مالاك باساتمرار ،ولوال هذا النقش ما اشترى الطعاام بالطعاام
فقاه اإلماام مالاك أللا  الحيال فاي البياوعل نعام مار يقاول: هال صاحي  أن  ،جاء في السؤال سؤال أحد من األسائلة

وأن أ ب  المذاهب  ،هل صحي  أن فقه اإلمام مالك ألل  الحيل في البيوع والربا ،علينا مسائل تغل  باب الحيل
الشايء المتفا  علياه أن أ اب  مساائل المعاام ت الفقاه  ،وأشدها تحريا  في مسائل البيوع هو فقه اإلمام مالاكل ال

فيهاا  ،لكان فاي بعام كتاب المالكياة شايء مان التسااهل ،نعام ماا يكتباه اإلماام مالاك فياه احتياا  وتحاري  ،الحنبلاي
ولكان أعا  أنات درهماا  وخاذ  ،فقاال ساعيد: ال ،وعلى كل الكل إن شاء هللا إنه مجتهد وماأجور ،شيء من التساهل

 ما ظهرتل الصورة التي معنا ظهرت وال ،اآلن ظهرت الصورة وال ما ظهرت ،بقيته طعاما  
 الطسا: ظهرت.
فااأعطي بالنصااف  ،ال ساايما علااى ال ااب  الااذي فااي النسااخة المعتماادة ،وال تاارى فيهااا خفاااء شااديد ،و ااحت يعنااي

 نعمل ،طعاما  
 طنلا:...........

 ،وسااواء وجاادتهم الهماازة أو لاام توجااد ،السااؤال أو اا  وألنااه يسااتفتي علااى كاال حااال ،يسااأل يسااأل مااا فااي شاايء ،ال
 أو جاء السؤال على صيغة الخبر.سواء وجدت الهمزة 



:  ،يبيم   حتى سنبله في الحب تبيعوا ال يقول كان: سيرين بن محمد نأ بلغه نهأ مالك عن وحدثنييقول:  يبيم 
وفي الصحي  عن ابن عمر أن النبي علياه الصا ة  ،حتى يشتد ويأمن العاهة ،يعني يشتد ويصلب ويأمن العاهة

وعان السانبل حتاى يبايم  وياأمن العاهاة. يعنااي  ،يزهاو يحماار أو يصافر ،هاووالسا م نهاى عان بياع التمار حتاى يز 
 يشتد ويصلب.

كا م ننتبه لك م مالاك؛ ألناه  ،قال الذي عليه الطعام ،مسمى أجل إلى معلوم بسعر طعاما   اشترى  من :مالك قال
ال  ،األلساانة والكتااه يعنااي مااا هااو كاا م جديااد يعنااي تداولتااه ،ماان كاامل ألااف ومااائتين وث ثااين أو أربعااين ساانة صااي 

 ،ولذلك تجدون في ك م المتقدمين جدا  بعم ما يخفى على المتعلمين بعام االصاط حات تختلاف ،ك م جديد
حتاى بعام االصاط حات تغيارت  ،يعني فرق بين أن تقرأ في كتاب سيبويه وبين أن تقرأ في شارو  األلفياة ماث   

وصاااارت  ،يعنااي تطااور فاااي االصااط   ،صااط حات تغيااارت.. كتااب األصاااول ا،فننتبااه الرسااالة ل ماااام الشااافعي
وأما عند المتقدمين يكتبون بلسان العرب الق  الذي قاد يخفاى علاى كثيار  ،االصط حات من بطة عند أهل العلم

قااال مالااك: وماان اشااترى طعامااا  بسااعر معلااوم إلااى أجاال  ،فكاا م اإلمااام مالااك ال بااد ماان االنتباااه لااه ،ماان المتعلمااين
 إلااى علااي لااك الااذي الطعااام فبعنااي طعااام عناادي لاايس :لصاااحبه الطعااام عليااه الااذي لقااا األجاال حاال فلمااا ،مساامى
 عاان وسالم علياه هللا صالى هللا رساول نهاى قاد ألناه يعناي ال يجااوز؛ ،يصال  ال هاذا :الطعاام صااحب فيقاول ،أجال
 عليه الذي يقولف ،حتى أستوفيه منك ،يعني ال يجوز أن أبيعه عليك حتى أقب ه منك ،يستوفى حتى الطعام بيع

أنات عنادك  ،لكان ماا عنادي طعاام ،أنات باذمتي لاك طعاام ،أق ايكه حتاى أجال إلاى طعاماا فبعني :لغريمه الطعام
مستودعاتك مليان بعني ما يقابل طعامك الاذي باذمتي لاك بالادراهم وأق ايك مان هاذا الطعاام الاذي أشاتريه  ،طعام
 يعطيااه إنمااا ألنااه ؛يصاال  ال فهااذا ،ى أجاال حتااى أق اايكهإلاا فيقااول الااذي عليااه الطعااام لغريمااه: فبعنااي طعامااا   ،لااك

يأخاذ ساعلة ثام يردهاا  ،كيافل ألناه يأخاذ مناه سالعة ثام يردهاا إلياه ،نظير ما في مسألة العيناة ،إليه يرده ثم طعاما  
 فهااذا ال يصاال  ألنااه إنمااا يعطيااه طعامااا  ثاام ياارده إليااه ،يعنااي الطعااام صااورة ،إليااه وهااذا يأخااذ طعااام ثاام ياارده إليااه

مثال السالعة  ،بينهماا فيماا محلا    أعطااه الاذي الطعاام ويصير ،عليه له كان الذي ثمن أعطاه الذي الذهب يرفيص
نفارم  ،فلام يخرجاا عان النهاي بهاذه الحيلاة ،يساتوفى نأ قبال الطعاام بياع فعا ه إذا ذلاك ويكون  ،في مسألة العينة

اسااتوفاها بالكياال  ،نااه مائااة صاااع وردهااا إليااهاشااترى منااه طعامااا  وفااي ذمتااه لااه مائااة صاااع فاشااترى م ،أنااه اسااتوفاه
تبقااى العلااة األولااى الطعااام هااو مجاارد تصااحي   ،بمااا عنااده لااه ماان طعااام ،وقب ااها وحازهااا إلااى رحلااه ثاام ردهااا إليااه

ال فهو لير مقصود. ،محلل فق  ،للصورة   وا 
 الطعاام ذلاك مثال امطع رجل على ولغريمه ،يعني اشتراه منه ،منه ابتاعه طعام رجل على له رجل في :مالك قال
يعنااي أحيلااك  ،بطعامااك علااي لااك الااذي الطعااام مثاال عليااه لااي لااريم علااى أحيلااك :لغريمااه الطعااام عليااه الااذي فقااال

يعني عند زيد لعمرو مائة صاع من الطعام حل األجل قال: أنا ما عندي طعام لكن لي  ،بطعامك الذي لك علي
 عليه الذي كان نإ :مالك قال من الذي بذمته لي. يعطيفي ذمة ف ن طعام أحيلك بقدر ما لك علي على ف ن 

نسامع كا م مالاك رحماه هللا  ،يصال  ال ذلك فإن ابتاعه بطعام لريمه يحيل نأ فأراد ابتاعه طعام هو إنما الطعام
قااال مالااك: إن كااان الااذي عليااه الطعااام إنمااا هااو طعااام ابتاعااه فااأراد أن يحياال لريمااه بطعااام ابتاعااه فااإن ذلااك ال 



هاذا  ،فيدخل فياه النهاي ،فىيستو  نأ قبل الطعام بيع وذلك ،وعرفنا أنه يريد بذلك أنه ال يجوز يعني يحرم ،يصل 
 بيع وال حوالةل نعم.

 طنلا: حالال .
وفي  ،يعني لو كان في ذمته دراهم ،أنا لي طعام عند ف ن ،الحوالة يشتر  فيها االستيفاء هاهل ألنه يقول: أحيلك

 نقول هذا بيع وال حوالةل ،اهم وأحاله بهذه الدراهم على ذاكذمة زيد من الناس له در 
 طنلا: حالال .

 حواله وهنال  ،ها ،حواله
 طنلا:...............

 طيب الدراهم ما استوفيت بعدل ،إيه ،ك هما حال ،ال ك هما حال ،هاه
 طنلا:..........

 نعم. ،ال كلها حالة ،ال
 طنلا:.............
فهاال يشااتر   ،لكاان هنااا حوالااة ،مااا فيااه إشااكال أنااه ال يجااوز يقب ااه حتااى يسااتوفيه ،بيااع ،اهمالطعااام وحوالااة الاادر 
أو نقاول: إن الحوالااة إنماا هااي باألثماان ال باألعيااان؛ ألن األثماان هااي التاي تن ااب  وتنحساام  ،االساتيفاء بالحوالااة
عناده كتااب إعاارة ماث    ،بطعاام لكن بذمته طعام يحيلاه ،في ذمته ألف أحاله بألف ما في إشكال ،فيها مادة النزاع

فاي ليار األثماان  عناي هال الحوالاة ولاو كانات عناد ملايي ،نعام ،ماا ين اب  مثال هاذا ،بكتااب علاى يحيله فبالتالي
أن.... الحوالاااة صااال واأل ،لماااا ذهاااب إلاااى المحاااال علياااه ،والقااايم؛ ألن هاااذه أماااور ال تن اااب  يحصااال فيهاااا إشاااكال

 ،ثم إذا ذهب وجد المال لير المال الذي يطلباه الاذي اتفقاا علياه ،كان ملييجب عليه أن يقبل الحوالة إذ  ،الزمة
ين اب  بكيال وين اب  بوصاف وين اب  بصانف لكان  ،يسير كان التغيار أو كبيار ،وجده متغير ال بد من التغير

 ،وهللا اللي تشو  ،ال يمكن أن يكون  ب  األموال مثل  ب  األثمان ،مع ذلك ليس  بطه مثل  ب  األثمان
 ها. ،إلمام مالك هذه حوالة ظاهرةا

 .أل  اييح طنلا: لكن بلهلله تكما  الهي.. ك
ولغريمااه علااى  ،اشااتراه منااه ،قااال مالااك: فااي رجاال لااه علااى رجاال طعااام ابتاعااه منااه ،نشااو  كاا م مالااك رحمااه هللا 

علاى لاريم مثل ذلاك الطعاام الاذي علياه الطعاام لغريماه أحيلاك  ،مثل شغل بالمماثلة ،رجل طعام مثل ذلك الطعام
قال مالاك: إن كاان الاذي علياه الطعاام إنماا  ،فأحيلك بطعامك الذي لك علي ،لي عليه مثل الطعام الذي لك علي

 الثاني ،هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل لريمه بطعام ابتاعه فإن ذلك ال يصل  وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى
 المدين األول اشترى من الثاني طعام.

 ......طنلا:.......
 لكن ما قب ه وال استوفاه. ،اشتراه.. ،ال يملك

 طنلا: من استالفنه اللذلك ملع من اإلحنل .



 ،لو اشترطنا االستيفاء ألغينا اإلحالة ،إذا  األقيام تحتاج إلى استيفاء وال ما تحتاج في اإلحالةل تحتاج إلى استيفاء
 ،وال وش معنى أنه بيستوفي ثم يرده علي ويحيل عليه ،لحوالةإذا اشترطنا االستيفاء ألغينا ا ،ألغينا الحوالة بالكلية
باااع علااى بنااك قطعااة  ،مااا يتصااور اللهاام إال إذا كااان جهااة تحفاا  األمااوال مثاال البنااوك ،نعاام ،ممكاان يتصااور هااذا

لكن سلعة أو قيمة مبيع  ،فيتصور االستيفاء ثم رد ،هم بهافاستوفى منه القيمة ثم أودعه عندهم فأحاله علي ،أرم
 هذا شيء ما يتصور. ،وفاه منه ثم ردها عليه ال على سبيل الحف  واألمانةاست

 طنلا:................
وقاال: تعطيناي إيااه فاي  ،زياد اشاترى مان عمارو طعاام ،زياد وعمار وبكار ،عنادنا ث ثاة أطارا  ،إيه ،الثاني الثاني
ام عنااد بكاار اشااتريته منااه بقاادر لكاان لااي طعاا ،فلمااا حاال الطعااام قااال عماارو: أنااا وهللا مااا عناادي طعااام ،وقاات كااذا

فاإذا تام اساتيفاؤه مناه  ،نقول: عمرو ال بد أن يستوفي ويقبم الطعاام الاذي اشاتراه مان بكار ،طعامك أحيلك عليك
 وقب ه.

 طنلا:...........
إن كااان الااذي عليااه  ،إن كااان الااذي عليااه الطعااام إنمااا هااو طعااام ابتاعااه ،ال معنااى للحوالااة ،مااا لهااا معنااى الحوالااة

إنما هو طعام ابتاعه من الطر  الثالث فأراد أن يحيل لريمه الطر  األول بطعام ابتاعه  ،م الطر  الثانيالطعا
 ،حااال   سالفا   الطعاام كاان فاإن نباي نكمال ،فاي النهايوذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى فيادخل  ،فإن ذلك ال يصل 

 نأل ؛لريماه باه يحيال نأ باأس فا  عاامإلاى معلاوم حال األجال ووجاد الط ،يعني سالم حال جااء وقات حلاول األجال
 نعمل ،كيف ليس ببيعل فإن ذلك ليس ببيع ،ببيع ليس ذلك

 طنلا:.................
 ها.

 طنلا:...........
 طيب السلم هل يجوزه قبل أن يستوفىل ،هو سلم

 طنلا:...........
قباال أن  ،رم فااي بياات صاااحبهإلااى وقاات معلااوم وحاال األجاال وجااذ ووجااد علااى األ ،إذا  مااا الفاارق بااين الصااورتين
 يستلمه الذي دفع الدراهم.
 طنلا:.................

حتاى فاي الصاورة األولاى بياع وال  ،فإن كان الطعاام سالفا  حااال  فا  باأس أن يحيال باه لريماه؛ ألن ذلاك لايس ببياع
 لنهااي يسااتوفى نأ قباال الطعااام بيااع يحاال وال ،اسااتيفاء فااي حااال الحوالااةل اسااتيفاء ولاايس ببيااع؛ ألن ذلااك لاايس ببيااع

 بالشارك باأس ال أناه علاى اتفقاوا ،اجتمعاوا قاد العلام أهال نأ لير عن ذلك كما مر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
أهل العلم اتفقوا على عقاود اإلرفااق وأناه ال يشاتر  فيهاا ماا يشاتر  فاي البياوع؛  ،وليره الطعام في واإلقالة والتولية

التشااريك فااي  ،لياار أن أهاال العلاام قااد اجتمعااوا علااى أنااه ال بااأس بالشاارك ،ةألن مبناهااا فااي الجملااة علااى المسااامح
اجعال لاي  ،أو قال: اجعل لاي نصايب مناه ،يعني اشترى زيد طعام فقال: ترى بينا وبينك شركاء ،بعم ما اشتراه

ل اآلن الطاار  الثاااني الااذي أشاارك فااي هااذا الطعااام يشااتر  أن يسااتوفي أو اسااتيفاء األو  ،قااال: تااراك معااي ،نصاافه



في حالة ما لو بيع الطعام كامل أو باع الشريك الثاني نصايبه؛ ألن  أو يفرق بين ،يكفي عن استيفاء الثانيل نعم
اآلن  ،هاال نقاول: إنااه بمثاباة الوكياال ،قب ااه المشاتري األول ،نصايب الثاااني دخال تبعااا  لنصايب األول فااي القابم

ثام بيعات قبال  ،قاال: تاراك شاريك ،ساين صااع منهاااشترى هذا مائة صاع فقال زيد من الناس: أنا أحتاج إلاى خم
ويساتوي فاي هاذا  ،فالشاركة ال يشاتر  فيهاا مثال هاذا ،يكفاي ،أن يستوفي الثاني االستيفاء األول يكفي عن االثناين

يساتوي وال متفارقل الظااهر أناه يساتوي ماا دام قلناا: إنهاا وكالاة  ،أو بااع نصايبه منفاردا   ،سواء بيعت الكمياة كاملاة
مائاة صااع مان التمار باألف  ،لتولياة يشاتري زياد مائاة صااع باألف رياالا ،لألول بمثابة الوكيل عناه بق اه يساتوي 

األول قاابم اسااتوفاه  ،بمااا اشااتريته بااه ،قااال: تااراه باارأس مااالي ،ثاام جاااء عماار قااال: أنااا محتاااج لهااذا الطعااام ،ريااال
مال ليار أن أهال الع ،هل يشتر  للثاني أن يستوفي على ك م مالك اجتمعاوا واتفقاوا علاى أناه ال يشاتر  ،بالصاع

) ليار   هناا  ،اآلن ) ليار   اساتثناء ،قد اجتمعوا على أنه ال بأس بالشرك والتولية واإلقالة في الطعام وفي ليره
أجلهاا فهل االستثناء هنا منصب على القابم واالساتيفاء أو علاى مااذال ألن الكا م العلاة التاي مناع مان  ،استثناء

"لير أن أهل العلم اتفقوا على أن ال بأس" استثناء من الصاور فهل االستثناء هنا  ،الصور السابقة عدم االستيفاء
فاذهب الباائع  ،يعني اشترى زيد مائة صااع واساتوفاه قب اها فنادم علاى شارائها التي يشتر  فيها االستيفاء واإلقالة

إال  ،فههو طعامه ويعر  ،هل نقول: ال بد لألول أن يستوفيل ما يحتاج يستوفي ،من أقال نادما  فقبل ،وقال: أقلني
لكان ال يلازم  ،ال ماانع أن يحتاا  لنفساه ،وأراد أن يتأكد فهذا األمر خارج عان المساألة ،إذا شك أنه أخذ منه شيء

كأنااه وكياال  ،ففااي مسااألة التشااريك جعاال شااريكه بمنزلتااه ،سااتثناءل اللااي يظهاار أنااه ماان االسااتيفاءوش صااار اال ،بااه
 علاى أنزلاوه ،أي ماا تقادم مان الث ثاة الماذكورة ،أنزلاوه لعلاما أهال نأ وذلاك :مالاك القا ،وكذلك التولية ،عنه يقبم

يعنااي الشاارك هااذا محتاااج إلااى النصااف قااال:  ،ال علااى وجااه البيااع والمشاااحة؛ ألنااه معاارو  ظاااهر المعاارو  وجااه
سلعة فارأى  شخش اشترى يعني لو تصور  ،ف  يشاح  في مثل هذه الصورة ،يعني عمل به معرو  ،تراك معي

 ،قاال: تاراك شاريك ،فجاء لمن اشتراه وقاال: تراناي شاريك ،ترب  مبال  طيبة ،ة رخيصة وتكسبآخر أن هذه السلع
هاال يحساان هااذا مماان فعاال بااه  ،ال بااد نكيلااه نتأكااد ،قااال: شااريك تعااال نشااو  أناات تقااول كاام صاااعل مائااة صاااع

أناا ماا أرياد  ،وكاذلك التولياة لاو قاال: بارأس ماالي ،المعرو  أن يشااح  مان فعال باه المعارو ل نعام هاذا ال يساون
وقال مثال  ،االتهام ال يناسب مثل بذل المعرو  هذا ،يقول: ال ال بد نتأكد؛ ألن هذا اتهام له ،أكسب عليك شيء
ثاام هااذه  ،إذا كااان نااادم وأقالااه وهللا مااا أقاادر الزم نشااو  أناات أكلاات شاايء وال ال ماان هااذا التماار ،هااذا فااي اإلقالااة

لكانهم خصاوه باأبواب  ،وهنااك عناد الفقهااء ماا يسامى باإلرفااق ،ولالمشاحة تنافي المعرو  الذي بذله الطار  األ
 نعمل ،معروفةل معروفة اإلرفاق معروفة وال تجيبونها الدرس القادمل طيب

 طنلا:................
 كيفل

 طنلا:...............
وجاه المعارو   ماا تقادم مان الصاور الاث ث علاى ،أنزلاوه العلم أهل نأ وذلك :مالك الق ،من المتحدث سمل طيب

وال سيما  ،المعاو ة لالبا  تصحبها المشاحة ،فأجازوا ذلك؛ ألنه ال على سبيل المعاو ة التي تصحبها المشاحة
يخارج وهاو مستصاحر بصاورة أن النااس كلهام متجهاين إلاى  ،بعم الناس تكاون عناده حساساية مان جمياع النااس



 وجاه على ينزلوه ولم  ،تأذون منه ويتأذى هو بنفسهفيكون لديه هذه الحساسية فيماكس الناس ويؤذيهم وي ،لبنه
ه علااى وجااه البيااع للاازم منااه البيااع قباال القاابم ألن فااي حالااة التشااريك قباال أن يقب ااه لماااذال ألنااه لااو أنزلااو  ،البيااع

يص  وال ما يصا ل أو يقاول:  ،قال: تراك شريك ،األول اشترى مائة صاع من زيد بألف ريال وقال: تراني شريك
لااو اشااترى  ،وقاال مثاال هااذا فاي اإلقالااة ،ولااو كااان علااى سابيل البيااع الشااتر  االساتيفاء ،يصا  ،قاابمانتظار حتااى أ

يص  وال ما يص ل يص   ،وش نقول ،وقال: أقلت لك تمرك ،مائة صاع بألف ريال وقبل أن يستوفي قال: أقلني
 فيق اى الانقش الادراهم سلفي الرجل مثل وذلكولو كان على سبيل البيع ف  بد به من االستيفاء  ،قبل االستيفاء

 ،ألنهاا ماا تخارج مان مصاانع ال تزياد وال تانقش ،كانت الدراهم توزن  ،يسلف أقر ه مائة درهم نقش ،وازنة دراهم
 ،ولذلك عناد البياع والشاراء عناد الصار  والمراطلاة ال باد مان وزنهاا ،صناعات يدوية بع ها يزيد وبع ها ينقش
لمااذال  ،ذلاك لاه فيحال ،يعناي زياادة ،لف ا فيهاا فيق اى دراهام وازناة ،فهذا أقرم هاذا مائاة درهام نقاش فياه خلال

نماا هاو اقت ااء وهاذا مان حسان الق ااء استسالف النباي علياه الصا ة والسا م  ،ألن هذا ليس على سابيل البياع وا 
 يرد هنا مسألة هال ،هذا من حسن الق اء ،بكرا  ورد خيارا  رباعيا  
 طنلا:...........

خلااه فااي صاااورة  ،أقر ااه مائااة ريااال ،لااو اشااتر  صااار ربااا ،يجاايء لااو اشااتر  صااار ربااا ،ال إذا اشااتر  يجاايء 
وكااان الجنيااة يساااوي ريااال فااي وقاات ماان  ،أقر ااه مائااة جنيااه ،أقر ااه عملااة ماان العماا ت اللااي تاانقش ،أو اا 
ياه دعوناا مان أياام خلات لماا كاان الجنياه بأربعاة عشارة رياال ثام اثناا عشار ثام عشارة وكاان قبال ذلاك الجن ،األوقات

فاساتمر  ،الجنيه المصار ،أقر ه عمله خل الجنيه قبل عشر سنوات يسوى خمسة ،المصري بجنيه ذهب وقرشين
خمسامائة جنياه وال مائاة جنياهل مائاة جنياه ال يزياد  ،أقر ه مائة جنية يساتوفي كام ،عشر سنوات فأراد أن يق يه

كانات الكتاب تبااع علاى هااذا  ،نصاف أدركناهاابرياال و  اللياارهلبنانياة  ليارهأقر اه قبال ث ثاين سانة ألاف  ،وال يانقش
 نعمل ،لبنانية ليرهاأللف كم يسوى ألف  ،اآلن وش تجيب ،بريال ونصف الليره ،األساس

 طالب:........
 يق يه ليره. ،ليره ما في ليرهايق يه 

 طالب: .............
ي وقاات الشااين اباان باااز أنااا وجاادت بعاام المساائولين عاان الفتااوى هناااك جاااءوا فاا ،ال هااي مسااألة مشااكلة عناادهم
فخمساة آال  لياره مقادم تادفع وخمساة آال  لياره  ،عقود النساء في المقادم والماؤخر ،يسألونه بالنسبة لعقود النساء

هام يريادونها  اغ  علاى الازوج  ،خمساة آال  لياره....... ،استمرت المسألة ث ثاين سانة فحصال الطا ق ،مؤخر
 ثم كيف تستوفي المرأةل ،على شان ما يطل 
 طالب:.............

 ،ال بااد أن يأخااذ مااا اشااتر  مااا فيااه ليااره مااا فااي ليااره ،ليااره ليااره مااا تزيااد وال تاانقش ،مااا فااي لياار مااا اشااتر  لهااا
 فيق ى دراهم وازنة فيها ف ل فيحل له ذلك؛ ألنه من حسن الق اء.

 طنلا:................



فأراد أن يحف  هاذه الم ياين قاالوا:  ،الخليج في شخش خرج له تثمين بم يين في دولة من دول ،إيه ما في شك
فاشاترى فيهاا  ،ماا فاي أثبات منهاا علاى وجاه األرم ،هاو صاحي  فاي ذلاك الوقات ،ما في أثبت من الليره اللبنانياة

وحفا  هاذا قيماة هاذا  ،بمعادل رياال ونصاف لكال لياره ،والم يين كثيرة بالعملاة الخليجياة ،عشرة م يين ليره لبنانية
إلاى أن  ،االرتفااع يرجاو ،تنازل هاييبياع إذا ذلك أخذت الليره تنزل تنزل تنزل وهاو متمساك ماا يقادر  البيت ثم بعد

فااإذا فبحااث فااي الساابب  ،فأخااذ باادال العشاارة م يااين ليااره يأخااذ مااا قيمتااه ألفااين ريااال ،وصاالت إلااى مااا وصاالت إليااه
هللا  ،ماااا يصاااير لاااه فاااي اآلخااارة وهللا أعلااام ،بصااااحب البيااات قاااد ظلااام جاااارة لاااه دخااال عليهاااا وهاااذا جااازاءه فاااي الااادنيا

يعني لو كان شراء خذ النقش وأعطني وزن  ،ذلك له يحل لم بوازنة نقصا   دراهم منه اشترى  ولويقول:  ،المستعان
قااال: خااذ هااذا ألااف درهاام  ،وازنااة أساالفه حااين عليااه اشااتر  ولااو ،أو العكااس هااذا الربااا بعينااة؛ ألن فيااه ربااا الف اال

نما ،وازنة ناقصة شريطة أن تفيني ألف درهم  للشر  الذي هو عين الربا. ذلك له يحل لم نقصا   أعطاه وا 
: ومما يشابه ذلاك أن رساول هللا صالى هللا علياه وسالم نهاى عان بياع المزابناة وأرخاش فاي بياع رحمه هللا قال مالك

ها: بيع التمر ن بيع المزابنة في الصحيحين وليرهما والمزابنة جاء تفسيرها بأنالنهي ع ،العرايا بخرصها من التمر
هاذا ال يجاوز لمااذال ألناه إذا يابس  ،هاذا ربا  وهاذا ياابس ،على رؤوس النخل بالتمر الذي هاو علاى وجاه األرم

تحقا   ،قال: فا  إذا . هاذا منهاي عناه لتحقا  عادم المسااواة ،أين  الرطب إذا جف قال: نعم ،التمر إذا جف نقش
يقول رحمه هللا تعاالى: ومماا يشابه ذلاك  ،العرايا ،االستثناء فيها إال العرايا جاء ،هذا منهي عنه ألنه ربا ،التفا ل

عرفنااا المزابنااة وأنهااا مااأخوذة ماان  ،أن رسااول هللا صاالى هللا عليااه وساالم نهااى عاان المزابنااة وأرخااش فااي بيااع العرايااا
بيع  وأرخش في ،كل واحد يدفع صاحبه إما من أجل أن يبيع أو من أجل أن ال يرجع في بيعه ،الزبن وهو الدفع

بتماار جااا  علااى األرم مااع عاادم  فهااي بيااع التماار علااى رؤوس النخاال ،العرايااا هااي مسااتثناه ماان المزابنااة ،العرايااا
خسامة أوسا   ،بل مع التفا ل؛ ألنه ال يشاتر  فيهاا المسااواة التاي تشاتر  فاي البياع العاادي ،التحق  من المساواة

نماا رخاش في ،بخمسة أوس  هاا دفعاا  لحاجاة المساكين الفقيار الاذي يحتااج إلاى تكون بالخرش بالتقدير بالتقريب وا 
ولاو بااع تماره الاذي عناده فاي البيات مان العاام الما اي ماا  ،تمر رطب يأكله مع الناس ولايس لدياه ماا يشاتري باه

يت رر وقد يكون صاحب البستان محتاج لمثل هذا التمر؛ ألن بعم الناس يف ل التمر الكنيز  ،جاب له شيء
وجااوازه علااى خاا   األصاال إال أنااه صااحت بااه  ،فتكااون حاجااة الفقياار مندفعااة بهااذا ،بعلااى التماار الطااري الرطاا

ألن المسألة مساألة  ،وقد يقول قائل: لماذا ال يقال لهذا الفقير ،مع عدم تحق  المماثلة ،ف  ك م ألحد فيه ،األدلة
وباإلمكاان دفعهاا بغيار هاذه  فاإذا دفعات حاجاة الفقيار ،والرباا أماره عظايم وشاأنه خطيار ،األصل فيهاا أنهاا رباا ،ربا

فهي حاجة فهل يباا  الرباا للحاجاة كماا  ،ليس بمنزلة ال رورات التي ال تقوم الحياة إال بها الصورة و رره أي ا  
أبيحت للحاجة فهل نقول: إن كل حاجة تبي  الرباال  ،اآلن العرايا فيها ربا؛ لعدم تحق  المساواة ،احتاج هذا الفقير

 كيفل ،ال
 ..............طالب:......

ال فيبقى ما لم ينش عليه داخال فاي النصاوش التاي تشادد وتهاول مان أمار الرباا ،ال بد من النش عليه حارب  ،وا 
يعناي يبعاث مجناون  } الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كماا يقاوم الاذي يتخبطاه الشايطان مان الماس  هلل ورسوله 
 ،ماان ساات وث ثااين زنيااه كمااا جاااء فااي الحااديث المختلااف فيااه ودرهاام ربااا أشااد ،ومحااارب هلل ورسااوله ،يااوم القيامااة



الااذي أبااا  لااه ذلااك  ،نقااول: ال ،ل حاجااة هااذا الفقياار تسااهل لااهوال نقااول إن الحاجااة فااي مثاا ،المسااألة خطياارة جاادا  
ما يسلم محرم من  ،أما مجرد حاجة معناه نق ي على جميع المحرمات ،فأتونا بنش وعلى العين والرأس ،النش
العلماااء ينصااون علااى أن المحاارم  ،فااإذا أبحنااا هااذه المحرمااات بهااذه الحاجااات ،لم محاارم ماان حاجااةال يساا ،حاجااة

ن ناال  ،وال رورة لها أحكامها التي ال تبقى معه الحيااة ،بالنش ال يبيحه إال ال رورة أماا ماا تبقاى معاه الحيااة وا 
إال مااا أبااي  بااالنش كمااا هنااا؛ ألن  ،ال يبااي  مااا يحاارم بااالنش ،المكلااف فيااه المشااقة إال أنااه ال بااد فيااه ماان الاانش

علاى أن نبيحاه مان أجال هاذه الحاجاات  ،إيش معناى تعظايم شاأن الرباا فاي الشارع ،بعم الناس يتشبث بمثل هذا
قد تكون حاجة بعم الناس إلى صاورة مان صاور هاذا الرباا أشاد  ،يبقى المحرم محرم وما أباحه النش ح ل ،ال

يبقاى أن مااا  ،لاايس بصاحي  ،نقااول: قيااس األولاى ،وسا  مان طعااممان حاجاة هاذا المسااكين الاذي احتااج خمسااة أ
 ،نعم ما أبي  باإللحاق بالقياس بالقواعد العامة كذا يبيحه بعم العلم بالحاجة ،حرم بالنش ال تبيحه إال ال رورة

قال: يأتي صاحب  ،بع هم صور العرايا على وجه آخر ،ومنهم من يخصه بالتمر ،منهم من يقيس الزبيب عليه
أكثر أقل ليأكل مع  ،فيعطيه تمر من بستانه خمس نخ ت عشر نخ ت ،بستان ويجود على فقير ما عنده تمرال

ثام يكاون هاذا  ،مثال النااس مثال اللاي ياأكلون بالتوقيات كال ياوم بيوماه ،الناس كل يوم يأخذه بيوماه مان هاذا التمار
مع أوالده وأنسابه وأصهاره يجتمعون في يتحين الفرصة التي يجلس صاحب البستان  ،الفقير عنده شيء من اللؤم

قاال: وهللا ماا  ،شاف لاك وقات ثااني ،ويطرق البااب أرياد أخار  مان النخال ،بستانهم لهم وقت معين يجتمعون فيه
ثم بعد ذلك يعطياه مان  ،وبعده هكذا إلى أن يت رر صاحب البستان ،ثم من الغد كذا ،عندي فران إال هذا الوقت

فادعا  ل ارره بعام العلمااء فسار العراياا  ،تمر العام الما ي أو ليره وياتخلش مناهالتمر الذي على األرم من 
 ،وعلى كل حال المسألة دفع  ار والمعول في ذلك كله على الانش ،واألكثر على تفسيرها بالتفسير األول ،بهذا

 المعول في ذلك كله على النش.
 لال تجنالز خمس  االسق؟ طنلا:

 وبع هم على رواية فما دون خمسة أوس  ال يجيز الخمسة أي ا . ،دون  خمسة أوس  فما ،ال ما يجوز
  طنلا:...................

أو عناده أكثار مان بيات كال بيات يحتااج إلاى خمساة ال يزياد  ،قل لو انتهات هاذه الخمساة واحتااج خمساة ثانياة ،ال
بنااة وأرخااش فااي بيااع عاان خمسااة أوساا . وممااا يشاابه ذلااك أن رسااول هللا صاالى هللا عليااه وساالم نهااى عاان بيااع المزا

نما فرق بين ذلك أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة ،العرايا بخرصها من التمر المغالبة المشادة المشااحة  ،وا 
هاذا  ،وال مغالبة وال مشاحة وال مشادة ،ا على وجه المعرو  ال مكايسة فيهوأن بيع العراي ،والتجارة على المكايسة

 ما يطلب في العقود المبنية على المكايسة. من باب المعرو  ف  يطلب فيه
 طنلا:..................

 كيفل
 طنلا:..................

 يعني تمر بتمر. ،إيه ألن وجود المثلية هي التي توجد الربا
 طنلا:.............



 وينل
 طنلا:.............

أماا إذا اختلفات األصانا  وال وجاد  ،القبمال بد من اتحاد الجنس وال بد من الوزن و  ،يعني المماثلة من كل وجه
  إذا كان يدا  بيد. ،بيعوا كيف شئتم ،مثليه ال داعي لهذا الك م كله

 نأ علااى يعنااي قطعااة ماان درهاام ،درهاام ماان كساار أو ثلااث أو بربااع طعامااا رجاال يشااتري  نأ ينبغااي والقااال مالااك: 
أو ثلاث أو كسار مان درهام علاى أن يعطاى  وال ينبغاي أن يشاتري رجال طعاماا  برباع ،أجال إلى طعاما   بذلك ىيعط

تحليال بطعام إلاى أجال وماا ذكار مان الرباع أو الثلاث أو كسار الادرهم كال هاذا لل ؛ ألنه طعامبذلك طعاما  إلى أجل
 يعطاى ثام أجال إلاى درهام مان بكسار طعاماا   الرجال يبتاع نأ بأس وال ،يعني للصورة تجويز الصورة الظاهرة ،فق 
 ،أجال إلاى درهام مان بكسار طعاماا   الرجال يبتااع نأ باأس وال ،السلع من سلعة درهمه من له بقي بما ويأخذ درهما  

هو ال يستح  إال نصف فيعطى درهم كامل ويأخذ بما بقي له من  ،يعني بنصف درهم إلى أجل ثم يعطى درهما  
لماا حاال  ،أخااذ الطعاام ونصاف الاادرهم إلاى أجاال ،يعنااي لاه طعاام بنصااف درهام إلااى أجال ،درهماه سالعة ماان السالع

مااا معااي إال درهاام قااال: أعطيااك  ،قااال: وهللا أنااا مااا عناادي ،األجاال قااال: أنااا مااا عناادي نصااف درهاام عناادك صاار 
 ،ال لنعم ،يجوز وال ما يجوزل ال وش يقول اإلمامل وال بأس ،في مقابل النصف ،هالدرهم لكن تعطيني الكتاب ذا

ويأخاذ بماا بقاي لاه مان درهماه سالعة  ،يلاة علاى الربااوال فياه ح ،ما في إشكال؛ ألنه باع ليس برباوي الكتااب يجوز
فيجاوز ألناه ال  ،باه باأس ال فهاذا سالعة درهماه ببقياة وأخاذ ف اة قطعاة علياه الاذي الكسار أعطاى ألناه ؛من السالع

  ليس بربا وال يتحايل به على الربا. ،يوجد ما يمنع منه
 . نعم.وشولمالك قال

 طالب:...............
 وال ينغيل ،أيه

 ................طالب:
 ،وال ينبغي أن يشتري رجل طعاما  برباع أو ثلاث أو كسار مان درهام علاى أن يعطاى باذلك طعاماا  إلاى أجال ،طيب
 ،وبقاي الطعاام عنااده ،أنات اشاتريت بمائااة رياال تمار نقادت لاه المائاة ،وال ينبغاي أن يشاتري رجال طعاماا  برباع ،هاا

ثام  ،اشتريت الطعام أخذت الطعام واستوفيته ،لطعام بمائة ريالالمؤجل القيمة اشتريت ا ،العكس ،هكذا أو العكس
أو اشتر  عليك من األصل قال: نعم أنا أبيع  ،عندي طعام ،لما حل األجل قلت له: أنا وهللا ما عندي مائة ريال
جاارد فصااار تساامية الاادراهم المااذكورة هااي م ،أنااا أريااد طعااام ،عليااك هااذا الطعااام بمائااة ريااال لكاان أنااا مااا أبااي دراهاام

 حيلة.
 معلوماة سالعة معلاوم بكسار أو بثلاث أو برباع مناه يأخاذ ثام درهماا   الرجال عند الرجل ي ع أن بأس وال قال مالك:

 ويكثار مارة يقال لارر ألناه ؛يحال ال فهاذا ياوم كال بساعر مناك آخاذ :الرجال وقال معلوم سعر ذلك في يكن لم فإذا
 التي قيمتها ترتفع وتنزل.وجه هذه الصورة في السلع المتفاوتة في األسعار  ،مرة

 طنلا:............
 افترم. ،نعم هي لير ربوية



 طنلا:............
وقااال: أنااا أريااد منااك كيلااو طمااا  لماادة ساانة؛ ألن هااذا هااو اللااي   ،لااو أعطاااه ألااف ريااال أعطاااه ألااف ريااال ،أو اللاابن

ن كان يعن ،وال اللبن والخبز وما أشبهه ثابتة ،بالفعل قيمه طالعة نازلة يصال   ،ي زماان كانات تطلاع وتنازل قبالوا 
هذا الطمام يوميا  كيلو بنصف ريال ربع ريال وأحيانا  قيمته خمسة  ،ل قلت: أمن لي يوميا  كيلو طماموال ما يصل 

يقول اإلمام مالك: وال بأس أن ي ع الرجل عند الرجل درهما  ثم يأخاذ مناه برباع أو بثلاث أو  ،ريال أو تزيد أحيانا  
أو اشاترك  ،يعناي الثابات مثال االشاتراك فاي الجرائاد ،لعة معلومة فإذا لم يكن في ذلاك ساعر معلاومبكسر معلوم س
ألنااه إذا اتفاا  علااى  ،أشااياء ثابتااة هااذه مااا فيهااا إشااكال؛ ألنهااا ال توقااع ال فااي ناازاع وال فااي ليااره ،فااي لاابن أو ليااره

قد يعطيه شيء ال يصل    ،طيه رديءالطما  مث   أمن كل يوم صندوق إذا ارتفع الطعام ما هو معطيه جيد بيع
مثال الجرائاد اآلن  ،لكن أماور ثابتاة ال تزياد وال تانقش معروفاة يعناي ،أال يوقع هذا في الشقاق والنزاع ،ل ستعمال
 هال ،ومثل اللبن

 طنلا:............
مالك: فإذا لم يكن  ولذا قال اإلمام ،لكن اإلشكال فيما يزيد وينقش ،المقصود: أن ما سعره ثابت ال بأس به ،نعم

ولاام   ،فااي ذلااك سااعر معلااوم وقااال الرجاال: آخااذ منااك بسااعر كاال يااوم فهااذا ال يحاال؛ ألنااه لاارر يقاال ماارة ويكثاار ماارة
 ،لكن لو قال هذا ألاف ،بيان للغرر والجهل بما يأخذ كل بسعرة النخفام السعر وارتفاعه ،معلوم بيع على يفترقا

فياه  إشاكال وال  ،ياوم علاي برياال ياوم بعشارة كال شايء بساعرة تحسابه ،أعطيك ألف تجيب لي طما  يومي بسعرة
 ما فيه إشكالل ما فيه إشكال.

 طنلا:..............
يقول: وأنت علاى درباك جاياب خاذ  ،بس يبى يريحه بدل ما ينزل إلى السوق كل يوم ،ال هو وكله يشتري له ،هاه
 ها. ،هذا

 طنلا:...............
  ال وكالة.

 يشتري  نأ له يصل  ال فإنه شيئا   منه يشتري  نأ له بدا ثم شيئا   منه يستثني ولم جزافا   طعاما   عبا ومن :مالك قال
يعناي مساائل االساتثناء تادخل  ،يعني في االستثناء الغالب واألكثار ،منه ىيستثن نأ له يجوز كان ما الإ شيئا منه

لاه علاي مائاة إال  ،قاال لاه: علاي ألاف إال مائاةإذا  ،وأكثر ما تاذكر فاي اإلقارار ،في كثير من األبواب أبواب الفقه
الخمسمائة النصفل  ،ما الذي يجوز من هذه الصورل األقل ما فيها إشكال ،له علي ألف إال تسعمائة ،خمسمائة

من أهل العلم من يقول: الحكم للغالب فإن استثنى أكثر من النصف لم يص  فتلزماه  ،إذا استثنى أكثر من الثلث
لاو  ،ومانهم مان يقاول: لاه ماا يساتثني ،إن اساتثنى أقال مان النصاف فيجاوز ،ن يلزمه األلف كاملاآل ،المائة كاملة

لكاان ال شاك أن مثاال هااذا فااي لغااة  ،لاام يثباات لاه إال ريااال واحااد ،يقاول: لااه علااي ألااف إال تساعمائة وتسااعة وتسااعين
 ماا كاان يجاوز لاه أن يساتثنيثم بدأ له أن يشتري مناه شايئا  فإناه ال يصال  أن يشاتري مناه شايئا  إال  ،العرب عبث

يعناي ال  ،ينبغاي فا  ،يعناي يمناع ،يكاره ماا والاى المزابناة إلاى ذلك صار الثلث على زاد فإن دونه فما الثلث وذلك
يعني قبل أن يقب ه ويحوزه إلى رحله ويستقر  ،منه يستثني نأ له يجوز كان ما الإ شيئا   منه يشتري  نأ له يجوز



 الإ منااه يسااتثني نأ لااه يجااوز وال ،عليااه فإنااه يجااوز لااه أن يبيعااه عليااه أو علااى لياارهإذا اسااتقر ملكااه  ،ملكااه عليااه
 ،عناادنا فيااه اخاات   ال الااذي األماار وهااذا ألخياار زيااادة اإلي ااا  والبيااانومااراده فااي هااذا الكاا م ا ،دونااه فمااا الثلااث

وهاو الثلاث فأقال  ،ترى يعني في بلادهم المديناة وعناد علمااء المديناة وحاصاله: أن ماا جااز أن يساتثنى جااز أن يشا
 وهللا أعلم. ،عنده

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 


